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Dansen rond de troon van Willem I  is een 
boek dat eindelijk recht doet aan de politieke 

betekenis van vrouwen in de vroege 
negentiende eeuw, een periode  
waarin zij verbannen lijken uit  

het openbare leven.
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‘Dit boek leest als een roman en 
rekent tegelijk af met clichés uit de 

geschiedschrijving van deze periode.’ 
Prof.Dr. jeroen DuinDam
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‘Het hof is hier ontzaglijk briljant,’ schrijft een vrouw 
in 1829 nadat ze in het paleis in Brussel een bal heeft 
bezocht. Het ene jaar resideert koning Willem I in deze 
stad, het andere in Den Haag. In beide steden beschikt 
hij over een paleis en een aparte hofhouding. Personen 
uit de voornaamste adellijke families van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden spelen daarin een sleutelrol.
 
Zowel letterlijk als figuurlijk danst men rond de koning. 
Mannen die vaart willen brengen in hun ambtelijke of 
militaire carrière, ondernemers op zoek naar kredieten, 
kunstenaars die een mecenas nodig hebben, mensen 
die geen rust kennen zonder ereteken op de borst; ze 
schakelen allemaal hun netwerk in om het oor van de 
koning te krijgen en hun wensen te verzilveren. Als 
makelaars op het pad naar succes spelen vrouwen een 
belangrijke rol. Op de achtergrond hebben ze meer 
invloed dan tot nu toe gedacht.

JOOST WELTEN

Dansen rond de troon  
van Willem I

De hoven in Den Haag en Brussel 1813-1830

Vier jaar lang zocht historicus dr. Joost Welten naar vergeten brieven en dagboeken. 
Zijn vondsten bieden een intieme inkijk in het hofleven rond Willem I en tonen tegelijk de 
verstrengeling van dat hofleven met landsbestuur en politiek.

€ 39,95 • Hardback, geïllustreerd • 480 pagina’s • 19,5 x 25 cm
NUR 685 • ISBN 978 94 6471 054 0 • Mei 2023 • Sterck & De Vreese

DE VERGE TEN PRINSESSEN VAN THORN  

(1700-1794)

€ 39,90 • ISBN 978 90 5615 528 5

EERDER VER SC HENEN
3e  Druk
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‘Even betoverend als fascinerend:  
Andreas Viestad heeft een gave voor het evocatief 

neerzetten van scènes, het vertellen van verhalen en, 
cruciaal, voor het leggen en onderzoeken van verbanden 

die alles op verhelderende wijze tot leven brengen.’ 

nigella lawson



G
ES

C
H

IE
D

EN
IS

 | 
C

U
LI

N
A

IR
 

Onder het genot van een typisch Romeinse maaltijd 
in een klassiek Romeins restaurant neemt Viestad ons 
mee op een culinaire reis, gerecht voor gerecht, door de 
wereldgeschiedenis en de geschiedenis van De Eeuwige 
Stad. Dit is het verhaal over hoe een klein dorp op een 
onwaarschijnlijke plaats het centrum werd van het 
grootste rijk dat de wereld ooit heeft gekend. We leren 
welke rol tarwe en zout speelden in die transformatie, hoe 
de smaak van gegrild voedsel ertoe bijdroeg dat we mens 
werden, wat er schuilgaat achter de milde buzz van een 
halve fles wijn; we ervaren de zuurzoete smaak van maffia 
en slavernij in een citroensorbet en gaan mee op jacht 
naar het originele recept voor pasta carbonara. 

Hij vertelt de geschiedenis van de ingrediënten die de 
tafel sieren, zoals brood, olijfolie, pasta, peper en wijn. 
Het is een boek dat de geschiedenis van de wereld vertelt 
aan de hand van het voedsel dat wordt gegeten op een 
ontspannen middag in een van ’s werelds mooiste en 
meest historische steden.

ANDREAS VIESTAD

Dineren in Rome
Een geschiedenis van de Romeinse wereld  

in één maaltijd

AndreAs ViestAd is schrijver van kookboeken, tv-kok, restaurateur en voedselactivist. Hij is sinds 
jaar en dag presentator van New Scandinavian Cooking en voormalig columnist van de The Washington 
Post. Hij bezocht Rome meer dan 25 keer en at elke keer in hetzelfde restaurant: La Carbona op het  
Campo de’ Fiori.

Vertaling: Erica Weeda / Deul & Spanjaard

€ 24,50 • Paperback met flappen • 256 pagina’s • 16 x 24 cm
NUR 680 • ISBN 978 94 6471 068 7 • Juni 2023 • Noordboek

7

‘Een fantastisch boek’ – giorgio locatelli
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Verbluffende kleurenpracht!
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In 1811 verscheen een monumentale monografie van alle 
tot dan toe bekende duivensoorten: Histoire Naturelle des 
Pigeons et des Gallinaces, samengesteld door de beroemde 
Nederlandse zoöloog Coenraad Jacob Temminck en 
de getalenteerde Franse kunstenares Pauline Knip de 
Courcelles. In dit letterlijk en figuurlijk grote boek gaf 
Temminck een wetenschappelijke beschrijving van de 
orde van de duiven en van de individuele soorten en 
verzorgde Knip de Courcelles de levensgrote illustraties, 
die vooral opvielen vanwege hun kleurenpracht. Ze lijken 
zo van het papier weg te vliegen.

Deze mijlpaal in de geschiedenis van de vogelboeken 
wordt nu voor het eerst heruitgegeven, voorzien van 
aanstekelijke en informatieve inleidingen van Hay 
Wijnhoven over duiven en van Alexander Reeuwijk over 
de totstandkoming van deze monografie. Maar vooral 
met alle 86 afbeeldingen van de vogels. Als uitsmijter 
vernemen we hoe Knip Temminck bij de neus nam en  
er ook mee wegkwam …

HAY WIJNHOVEN & ALEXANDER REEUWIJK

De duiven
van Temminck en Knip

HAy WiJnHoVen (1958) schreef monografieën over de merel die hij ook zelf illustreerde. 
AlexAnder reeuWiJk (1975) is schrijver en reiziger. Voor Sterck & De Vreese werkte hij mee 
aan het boek over de paradijsvogels van Richard Bowdler Sharpe.

€ 35,00 • Hardback, geïllustreerd • 224 pagina’s • 19,5 x 25 cm • NUR 680 | 435 
ISBN 978 94 6471 056 4 • Augustus 2023 • Sterck & De Vreese

PAR ADI JSVOGEL S IN CULTUUR EN NATUUR

€ 39,95 • ISBN 978 90 5615 793 7

EERDER VER SC HENEN
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Boeken kan je niet alleen lezen, je kan er ook mee 
pronken. De schitterendste boekbanden waren de 
geborduurde, gemaakt van zijde, goud, zilver en parels 
afkomstig uit de hele wereld. Pure luxe, maar ook stille 
getuigen van een maatschappij in beweging.

Meer dan dertig geborduurde boekbanden uit de  
periode 1585-1670 hebben de tand des tijds doorstaan.  
Ze liggen zorgvuldig opgeslagen in musea en bibliotheken 
in de hele wereld. Dit was dé bloeiperiode van de 
borduurkunst, maar er is bijzonder weinig werk bewaard 
gebleven. Textiel versleet, goud en parels werden 
hergebruikt. Juist daarom zijn deze boekbanden zo 
belangrijk. Samen met de vele portretten van mannen en 
vrouwen in rijkelijke kleding met fijn geborduurde lijfjes 
en handschoenen vertellen zij een verhaal. De eigenaars 
lijken te zeggen: ‘Kijk mij! Ik ben rijk, ik verkeer in de 
beste kringen, maar ik ben ook een goed christen.’

MARIKE VAN ROON

Kijk mij!
Geborduurde boekbanden 1585-1670

€ 35,00 • Hardback, geïllustreerd • 224 pagina’s • 19,5 x 25 cm • NUR 654  
ISBN 978 94 6471 057 1 • Augustus 2023 • Sterck & De Vreese

MArike VAn roon is sinds 2022 zelfstandig kunsthistoricus, gespecialiseerd in 
textielgeschiedenis. Als hoofdconservator bij het Allard Pierson, de erfgoedinstelling 
van de Universiteit van Amsterdam, ontdekte zij de betekenis van de geborduurde 
boekband. Een jarenlange speurtocht bracht ruim dertig exemplaren aan het licht, 
verspreid over verzamelingen in de hele wereld.



Bron: Noord-Hollands Archief

Bron: Noord-Hollands Archief
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SASKIA SLUITER

De staalwoestijn
Verandering van een landschap,  

van Hoogovens tot Tata: een geschiedenis

Ooit een van de mooiste landschappen van Nederland, 
met uitgestrekte bossen en vruchtbare landerijen. 
Dichters noemden het ‘Hollands Arcadië’. Tegenwoordig 
is het een van onze meest vervuilende en vervuilde 
industriegebieden. Om te begrijpen hoe dat gebeuren  
kon, moet je de geschiedenis dicht op de huid zitten.

De geschiedenis begint met het graven van het Noordzee-
kanaal en de overwegingen daarvoor. Het boek zoomt 
in op de bewoners, het ritme van hun leven, de sociale 
structuur ervan. Na de Eerste Wereldoorlog nestelt 
Hoogovens zich in het dan nog ongerepte duingebied.  
Met de komst van die fabriek raken de veranderingen in 
een versnelling.

Het boek bestaat uit drie delen: Breesaap en Rooswijk 
beschrijft het leven voor de komst van Hoogovens, 
Hoogovens tot de oliecrisis geeft een beeld van de periode 
van 1918 tot 1973, Oliecrisis tot heden beschrijft het tijdvak 
van 1973 tot halverwege 2022. Het verleden wordt 
gisteren, gisteren wordt vandaag en vandaag geeft  
uitzicht op de toekomst. Hoe zal die eruitzien?

Beeldend kunstenaar Saskia Sluiter groeide op in Heemstede en streek uiteindelijk in 
de IJmond neer. Ze schrijft artikelen die plaatselijke en internationale geschiedenis met 
elkaar verbinden en bemoeit zich met kunst en cultuur in het IJmondse.

€ 24,50 • Paperback met flappen, geïllustreerd • 256 pagina’s • 16 x 24 cm
NUR 680 • ISBN 978 94 6471 063 2 • September 2023 • Noordboek
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ROBERT NOUWEN

Ambiorix tegen Caesar 
Over Ambiorix is weinig bekend, maar dat hij bekendheid geniet, dankt 
hij aan zijn vijand Caesar, die hem vermeldt in zijn Commentarii de bello 
Gallico. Tussen 58 e 51 v Chr. ondwerpt Ceaser de stammen in heel Gallië, 
waaronder de Eburonen. Deze worden geregeerd door twee koningen: 
Ambiorix en Catuvolcus.
In 54 v. Chr. lokt Ambiorix anderhalf Romeins legioen in een hinderlaag, 
roeit het legioen vrijwel uit en trekt op naar het kamp van Cicero. Caesar 
weet een nieuwe ramp te voorkomen en zint op wraak. Vijftigduizend 
goed getrainde en zwaarbewapende Romeinse soldaten laten in de 
jaren daarna een spoor van dood en vernieling achter. De Eburonen 
verdwijnen in de nevelen van de geschiedenis. Ambiorix vlucht de Rijn 
over. Van hem wordt nooit meer iets vernomen.

Robert Nouwen, doctor in de Oude Geschiedenis, is al lang gefascineerd 
door Ambiorix. In dit boek trekt hij een haarscherpe grens tussen de 
harde feiten en de mythe.
Het standbeeld op de markt van Tongeren wees hem de weg naar zijn 
studie geschiedenis van de oudheid. 

€ 24,95 • Paperback • 192 pagina’s • 15 x 23 cm 
NUR 683 • ISBN 978 94 6471 055 7 • Mei 2023 • Sterck & De Vreese

ZANA MATHIEU ETAMBALA

Onderworpen, onderdrukt, geplunderd.  
De verovering en de zogenoemde ‘pacificatie’ van zwart Afrika was 
een langdurig, ononderbroken proces. Geen jaar ging voorbij zonder 
oorlog, geen maand zonder repressie! Congo werd een privaat domein 
van Leopold II en daarna een kolonie van België als gevolg van een echte 
koloniale oorlog. Dat is de boude stelling van Zana Mathieu Etambala.
 
Etambala laat de mensen van toen aan het woord. Ze verhalen over de 
blanke militair die samen met zwarte soldaten door de wildernis trekt 
om de lokale chefs te onderwerpen, de standrechtelijke executies van 
muitende soldaten, de gebrekkige koloniale geneeskunde als gevolg 
waarvan de zwarte bevolking decimeerde …
 
Zana Mathieu Etambala werd geboren in Congo en arriveerde in 1962 
in Vlaanderen. Sinds 2020 doceert hij Afrikaanse geschiedenis aan de 
UGent. Hij is lid van de Bijzondere commissie belast met het onderzoek 
over het koloniaal verleden van België. 

€ 39,95 • Hardback • 456 pagina’s • 17 x 24 cm 
NUR 686 • 978 90 5615 727 2 • Maart 2023 • Sterck & De Vreese
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Dit boek is voor iedereen die op eenvoudige wijze de 
verbluffende fundamenten van ons buitengewone, 
uitdijende heelal wil begrijpen.  

Ruimte is samengesteld uit tien boeiende, toegankelijke 
essays. Het leidt u snel door de sterrenstelsels, legt de 
mysteries uit van zwarte gaten, donkere materie en wat 
er bestond voor de Big Bang. Het presenteert bewijs of we 
echt alleen zijn in het heelal, belicht wat we nog steeds 
niet weten, en nog veel meer. Als je grote vragen hebt over 
de ruimte zal dit boek je op boeiende en beknopte wijze 
de antwoorden geven. 

Dr. Becky sMetHurst is een bekroond astrofysicus en 
wetenschapscommunicator aan de Universiteit van Oxford, 
gespecialiseerd in hoe sterrenstelsels samen met hun superzware, 
zwarte gaten evolueren. Ze kreeg onlangs de Royal Astronomical 
Society Research Fellowship voor 2022. Haar YouTube-kanaal, 
Dr. Becky, heeft meer dan 400.000 abonnees die haar video’s 
bekijken over vreemde objecten in de ruimte, de geschiedenis 
van de wetenschap en de maandelijkse samenvattingen van het 
ruimtenieuws.

DR. BECKY SMETHURST

Ruimte
14 miljard jaar voor mensen met weinig tijd

10 feiten die je zou moeten kennen

Vertaling: Deul & Spanjaard

€ 17,50 • Paperback met flappen • 128 pagina’s • 13,5 x 20,5 cm • NUR 910  
ISBN 978 94 6471 067 0 • Juni 2023 • Noordboek

10 FEITEN DIE JE ZOU MOE TEN K ENNEN

TI JD € 14,95 • ISBN 978 90 5615 550 6
DINOSAURUSSEN € 14,95 • ISBN 978 90 5615 611 4

EERDER VER SC HENEN IN DE SERIE
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ANNA BENNICH

Eenzaamheid overwinnen 
Het beste advies van een psycholoog

Er wordt zelden over gesproken, maar velen van ons 
voelen zich eenzaam. Sommigen noemen het zelfs een 
van de meest verspreide ziekten van onze tijd. Eenzaam 
zijn kan een gebrek aan sociale context zijn of het gevoel 
niet gezien, verbonden en geliefd te worden door de 
mensen om je heen.  

In onze individualistische maatschappij betalen we de 
rekening met stress, eenzaamheid en leegte. Ondertussen 
heeft noch de maatschappij, noch het individu de 
oplossing voor het probleem. Hoe kom je aan nieuwe 
vrienden? Hoe leef je met iemand, in plaats van naast 
hem? Hoe kan men dapper genoeg zijn om de kleine 
stappen te zetten naar een nieuw leven met een groter 
gevoel van inclusie? Eenzaamheid overwinnen biedt 
concrete methoden en leidt de lezer met een warme en 
stevige greep door de doolhof van het sociale leven.

AnnA BennicH is gediplomeerd psycholoog en geregistreerd psychotherapeut. Zij werkt 
sinds 2005 met cliënten met stressgerelateerde problemen en depressies, maar ook met 
relatietherapie en leiderschapstraining. Ze is een regelmatige gast op televisie en radio.

€ 22,50 • Paperback met flappen • 208 pagina’s • 14 x 21,5 cm 
NUR 770 • ISBN 978 94 6471 064 9 • Juli 2023 • NoordboekPO
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Het is niet normaal om je altijd moe te voelen. 
Vermoeidheid is een van de belangrijkste manieren 
van je lichaam om je te vertellen dat er iets niet goed 
is, maar elke dag opnieuw ploeteren we door het leven 
met vermoeidheid of lusteloosheid. Dit boek geeft je 
de informatie om deze symptomen te identificeren en 
te begrijpen, evenals de hulpmiddelen om de energie 
terug te winnen die zo fundamenteel is voor gezondheid, 
geluk en geestelijk welzijn. Karina Antram weet uit eigen 
ervaring hoe dat voelt en daarom heeft ze een eenvoudig 
proces van vijf stappen ontwikkeld om vermoeidheid 
voorgoed te overwinnen. Een proces dat je niet vraagt 
je leven om te gooien, belangrijke voedselgroepen te 
schrappen of een radicaal dieet te volgen. In plaats 
daarvan onthult ze een systeem van kleine veranderingen 
dat je helpt je gezondheid prioriteit te geven.

K ARINA ANTRAM 

Oververmoeid  
& Overprikkeld

Hoe verander je je leven als je er de energie niet voor hebt?

kArinA AntrAM is afgestudeerd aan het gerenommeerde 
College of Naturopathic Medicine, voedingsdeskundige 
en executive coach. Na zelf chronisch ziek te zijn geweest, 
ontwikkelde zij een essentiële vermoeidheidstoolkit over hoe je 
moet eten, slapen, werken, denken en leven om jezelf door je 
dagelijks leven te loodsen.

€ 22,50 • Paperback • 240 pagina’s • 14 x 21,5 cm
NUR 770 • ISBN 978 94 6471 069 4 • Juni 2023 • Noordboek

 *  Geef je lichaam brandstof  *  Ondersteun je darmen 
  *  Slaap en beweeg beter  *   De voordelen van voedselsupplementen  

*  Gebruik je hersenen
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MARTE ROA SYVERTSEN

Ons menselijk brein
Wat we er nog niet van wisten

Wat maakt ons menselijk? Er is iets aan ons, iets dat  
ons anders maakt dan alle andere soorten op de planeet. 
We staan aan de top van de voedselketen en hoeven 
niemand anders te vrezen dan onszelf. We hebben 
enorme vooruitgang geboekt, ongelooflijke dingen 
uitgevonden en een indrukwekkende hoeveelheid kennis 
verzameld over de wereld waarin we leven. Wat maakt ons 
in staat tot genezing en vernietiging, tot het creëren van 
onvoorstelbare problemen voor onszelf, om ze vervolgens 
op te lossen? 

De antwoorden op deze vragen liggen verborgen in 
ons brein, in de frontale kwab. De meeste van onze 
gedragingen en eigenschappen kunnen worden verklaard 
door naar de hersenen te kijken, met name helemaal 
vooraan in de frontale kwab. Hier worden de meest 
geavanceerde functies van de hersenen uitgevoerd 
– functies die ons in staat stellen ons gedrag en onze 
handelingen aan te passen om een doel te bereiken. 

Ons menselijk brein is een prikkelende en onderhoudende 
inleiding tot een van de meest gecompliceerde en 
fascinerende gebieden van de hersenen. MArte roA syVertsen (1982) is arts en 

gepromoveerd in de neurowetenschappen. 
Ze leidt een netwerk van Noorse epilepsie-
wetenschappers en kreeg in 2020 de 
prestigieuze Forsberg & Aulies Prijs voor 
getalenteerde jonge neurologen. Syvertsen 
heeft een passie voor boeken, onderwijs en 
het delen van kennis. 

Vertaling: Rymke Zijlstra

€ 22,50 • Paperback met flappen • 224 pagina’s • 14 x 21,5 cm 
NUR 770 • ISBN 978 94 6471 065 6 • September 2023 • Noordboek

Een boek over de  
verbazingwekkende eigenschappen  

van de frontale kwab  



19

PO
PU

LA
IR

E 
PS

Y
C

H
O

LO
G

IE

MARIA ØSTHASSEL

Laat je niet gek maken
Een psychologische handleiding voor jongeren

Dit boek is een gids voor jongeren (en hun ouders) over 
zichzelf en biedt hulp om allerlei gevoelens beter te 
begrijpen. Het boek is opgebouwd uit acht hoofdstukken, 
die verdeeld zijn in korte paragrafen die zich gemakkelijk 
laten lezen door jongeren. De auteur schrijft met een 
toegankelijke en humoristische stijl over verschillende 
onderwerpen binnen de geestelijke gezondheid.

De hoofdstukken behandelen de volgende onderwerpen:
* Een beetje over jou – je gevoelens en je persoonlijkheid  
* Zelfrespect – ik hou niet van die idioot in de spiegel  
* Zo ontzettend angstig – bang, gestrest en normaal?  
* Depressief – met en zonder een bepaalde reden  
* Seks, liefde en wreed liefdesverdriet  
*  Met en zonder vrienden – eenzaamheid, jaloezie  

en roddels 
*  Eten, slapen en bewegen – die gewoonten waar 

volwassenen maar over doorgaan, maar waar 
volwassenen niet eens zo goed in zijn 

*  Verslaving – seks, porno, lichaamsbeweging, 
beeldschermen, pijnstillers en dronkenschap

MAriA ØstHAssel is psychologe en heeft een populaire social media-
account: @psyktdeg. Zij won de prestigieuze Åse Gruda Skard-prijs, toegekend 
aan psychologen die psychologische kennis toegankelijk helpen maken.

Vertaling: Rymke Zijlstra

€ 22,50 • Paperback met flappen • 224 pagina’s • 14 x 21,5 cm • NUR 770
ISBN 978 94 6471 066 3 • September 2023 • Noordboek
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K AREL LUYCK X (RED.)

Het grote misverstaan
Nadenken over de hereniging van de Nederlanden

De Nederlanden eengemaakt? Is dit een utopie of kan het 
morgen realiteit zijn? Karel Luyckx, gewezen journalist 
en auteur, vond dit een uitdagende vraag. Hij ging op zoek 
naar de mening van bekende Nederlanders en Vlamingen 
over dit heikele onderwerp. Met als resultaat enkele 
tientallen denkers, wetenschappers of gewone mensen die 
spontaan gehoor gaven aan de vermetele initiatiefnemer. 
Van de erevoorzitter van het Vlaamse parlement tot een 
gevierd cabaretier, naast geleerde professoren, een stoere 
zeebonk, geprezen columnisten en last but not least een 
filosoferende huisvrouw. 

Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is en de verschillende 
visies en invalshoeken die in dit boek aan bod komen, zijn 
al even uniek. Het mozaïek aan bijdragen bewijst dat het 
gedachtegoed nog leeft aan beide kanten van wat wijlen 
Kees Middelhoff als 'domme grens' hekelde.

Met BiJdrAgen VAn Kees Middelhoff ( † ) - Thierry Butez - Derk Jan Eppink - Joost 
Hintjens - Marlies Lamont-Brouwers - Miguel Timmermans - Paul Van Vliet - Nicoline van 
der Sijs - Kelly Keasberry - Eddy Serie - Peter Debrabandere - Marinel Gerritsen - Ankie 
Gijsel - Vik Eggermont - Matthias Storme - Gerard den Burger - Alexander Karel Evrard 
- Kurt Lapere - Marita Mathijsen - Jan Peumans - Henk Houwaart - Elly Van Der Smissen - 
Iem al Biyati - Ignace Lowie - Jan Neckers - Ulrich Van Spitael - Marleen Tollenaere - Hans 
Nelis - Philippe Degrande

€ 27,50 • Paperback • ca. 208 pagina’s • 15 x 23 cm 
NUR 906 • ISBN 978 94 6471 061 8 • April 2023 • Sterck & De Vreese
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JURRIËN ROOD

Dwaaltaal
Populaire uitdrukkingen, gezegdes en woorden 

waar niets van klopt

Gezegden en uitdrukkingen gebruiken we achteloos. Vaak 
is dat prima, maar soms zijn ze evident onjuist. Neem ‘dat 
is appels met peren vergelijken’. We zeggen het als een 
vergelijking mank gaat. Maar als je er even over nadenkt, 
kun je een appel natuurlijk best met een peer vergelijken. 
Nog eentje: ‘Angst is een slechte raadgever’. Ook aperte 
onzin. Angst waarschuwt immers voor naderend onheil. 

In dit boek zet filosoof Jurriën Rood tientallen 
veelgebruikte, evident onjuiste uitdrukkingen, gezegden 
en woorden op een rij. Hij vraagt zich af waarom we zo 
trouw blijven aan deze aangenomen onwaarheden. Zijn 
analyse voert ons dwars door de plooien van de taal naar 
een verborgen strijd om de macht. 

Jurriën rood is filosoof en filmmaker. Bij Noordboek 
verscheen eerder van zijn hand Lentz, de man achter het 
persoonsbewijs. Zijn praktisch-filosofische boek Wat is er mis  
met gezag? haalde de shortlist van de Socratesprijs.

€ 17,90 • Paperback met flappen • 128 pagina’s • 14 x 21,5 cm
NUR 610 | 730 • ISBN 978 94 6471 050 2 • Mei 2023 • Noordboek

LENT Z – DE MAN AC HTER HE T PER SOONSB E WI JS 

€ 32,50 • ISBN 978 90 5615 820 0

EERDER VER SC HENEN
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CAMILLA HALLINAN & CÉCILE LANDAU

Het grote filosofieboek

Het Grote Filosofieboek maakt de belangrijkste ideeën van 
de grootste denkers toegankelijk. De ideeën worden 
verhelderd met tijdlijnen, sleutelcitaten, foto’s, grafieken, 
mind maps, biografieën en historische achtergronden.  
Zo neemt dit prachtige boek u op een prettige manier mee 
door de geschiedenis van de filosofie.  

Ontdek wat filosofen dachten over de fundamentele 
vragen die we onszelf stellen: Wat is de zin van het leven? 
Wat is betrouwbare kennis? Wat moet ik doen en wat is de 
mens? Lees de antwoorden van grote filosofen en maak 
kennis met de verschillende takken van de filosofie zoals  
de metafysica en de ethiek.

cAMillA HAllinAn publiceerde onder meer The Science Book.  
cécile lAndAu is senior editor bij uitgeverij Dorling Kindersley.

Originele titel: The Philosophy Book  • Vertaling: Joost Zwart & Jan Sietsma

€ 39,90 • Hardback, geïllustreerd • 352 pagina’s • 20 x 23,5 cm • NUR 730 
ISBN 978 94 6471 052 6 • Juni 2023 • Noordboek

GROTE IDEEEN     

Een heerlijk boek voor iedereen  
die beter wil denken
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CATHERINE COLLIN

Het grote psychologieboek

Het Grote Psychologieboek is uw gids voor de complexe 
en fascinerende wereld van menselijk gedrag. Ontdek 
hoe we leren, hoe we een emotionele band met anderen 
ontwikkelen en hoe we mechanismen kweken om 
met tegenspoed om te gaan en ons aan een groep te 
conformeren. Maak kennis met belangrijke denkers,  
van Freud en Jung tot Elizabeth Loftus en Melanie Klein, 
en ontdek via grafieken en tijdlijnen hoe de ene theorie  
de andere beïnvloedde.

Dit schitterende boek bevat meer dan 100 belangrijke 
ideeën, theorieën en aandoeningen. Zo leest u over 
het collectieve onbewuste, valse herinneringen, 
psychiatrische stoornissen en autisme.

cAtHerine collin is klinisch psycholoog 
en universitair docent aan de Universiteit 
van Plymouth.

Originele titel: The Psychology Book • Vertaling: Aat van Uijen

€ 39,90 • Hardback, geïllustreerd • 352 pagina’s • 20 x 23,5 cm • NUR 770
ISBN 978 94 6471 053 3 • Juni 2023 • Noordboek

EENVOUDIG UITGELEGD 

Een vernieuwend, toegankelijk 
overzichtswerk
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De Deventer karaktermoord

De rechter veroordeelde 
boekhouder Ernest 
Louwes in de 
bekende ‘Deventer 
moordzaak’. Louwes 
had de schijn tegen. 
Wetenschapsfilosoof Ton 
Derksen laat in dit boek 
zien dat Louwes toch 
echt een sluitend alibi 
had. Zelfs het DNA pleit 
hem vrij. Het zat op de 

verkeerde plek. Louwes pleegde geen moord, 
het Openbaar Ministerie en de media pleegden 
karaktermoord op hem.
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€ 27,50 • Paperback • 192 pagina’s
ISBN 978 94 6471 060 1 • April 2023

€ 27,50 • Paperback • Ca. 320 pagina’s 
ISBN 978 94 6471 062 5 • Mei 2023

€ 24,90 • Paperback met flappen • 208 pagina’s
ISBN 978 94 6471 046 5 • Juni 2023
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GEZONDHEID | HISTORISC HE ROMAN | TRUE C RIME | FILOSOFIE

JAN DRIES

Wieden in je emotionele tuin ...

Leer jezelf beter kennen 
en geniet van de 
weldaad van kruiden 
die aansluiten bij je 
emotionele behoeftes. 
Ieder mens kan zichzelf 
genezen door naar zijn 
lichaam te luisteren 
en door zijn emoties 
beter te begrijpen. 
Emoties zijn immers 
sturende en doelgerichte 

signalen. Als ervaren therapeut heeft Jan Dries 
honderdduizenden de weg getoond naar het 
‘zelfgenezend vermogen’ dat in ieder mens 
aanwezig is.

ELS LAUNSPACH

De Tuinen van licht

De Tuinen van Licht 
speelt zich af tegen de 
achtergrond van de 
zestiende- en zeventiende-
eeuwse tuincultuur in 
Frankrijk, de Lage Landen 
en Engeland. We leren de 
beroepsmilitair Mathieu 
kennen in Leiden en Pierre 
die in Parijs wordt opgeleid 
tot hovenier. Heerlijk om 
te lezen en verrijkend! 

Els Launspach studeerde Kunstgeschiedenis 
en Theaterwetenschappen. Ze was docent, 
publiceerde essays en schreef televisiescenario’s, 
jeugdboeken en historische romans.

ANNE-MARIE GUNNINK & PAULIEN ’T HOEN

Nieuw denken met oude Grieken

Soms worstel je met 
gedachten die je niet 
verder brengen. Het 
woord ‘gedachte’ 
verklaart het al. Dit is 
‘oud denken’; dat wat je 
(ooit) gedacht hebt. Nieuw 
denken met oude Grieken 
biedt oefeningen en 
inzichten (uit de poëzie 
en de klassieke filosofie) 
waarmee je een nieuw 

denken kunt ontwikkelen. Anne-Marie Gunnink 
en Paulien ’t Hoen zijn praktisch ingestelde 
filosofen. Samen vormen zij bureau Radius - 
socratische vaardigheden voor professionals.
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€ 19,90 • Paperback met flappen • 144 pagina’s
ISBN 978 94 6471 045 8 • Februari 2023
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€ 24,90 • Paperback met flappen • 160 pagina’s
ISBN 978 9464 71 049 6 • Juni 2023

€ 19,90 • Paperback met flappen • 144  pagina’s 
ISBN 978 94 6471 051 9 • Augustus 2023

€ 19,90 • Paperback met flappen • 192  pagina’s 
ISBN 978 94 6471 048 9 • Juni 2023
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FILOSOFIE |  DIERENREC HTENBIBLIOTHEEK

MARCUS TULLIUS CICERO

Romeinse redenaars

Cicero, zelf een beroemd 
Romeins redenaar en 
politicus, beschrijft in dit 
boek de geschiedenis van 
de Romeinse retorica. 

In dialoogvorm bespreekt 
Cicero de retorica van 
de Attische, Aziatische 
en Rhodische scholen 
voordat hij aankomt bij  
de Romeinse redenaars. 

Zijn verhaal mondt uit in een beschouwing over 
zijn tijdgenoten. 

PLACIDE TEMPELS

Bantoe-filosofie

De Vlaming Placide 
Tempels wordt gezien als 
een grondlegger van de 
interculturele filosofie. 
Hij onderzocht de 
opvattingen van mensen 
in Belgisch-Congo en 
zette deze gedetailleerd op 
papier. Zijn Bantoe-filosofie 
uit 1945 geldt daardoor 
internationaal nog altijd 
als een standaardwerk. 

Bantoe-filosofie verschijnt nu in een nieuwe 
Nederlandse vertaling met een stevige inleiding 
door Angela Roothaan.

ERICA FUDGE

Huisdieren

In dit boek leren we 
onszelf kennen via onze 
nieuwe familieleden: de 
huisdieren. Puttend uit 
het werk van filosofen 
en schrijvers laat Fudge 
zien hoe huisdieren 
ons dwingen opnieuw 
na te denken over het 
onderscheid tussen mens 
en dier, over bezit, over 
autoriteit, samenleven, 

dominantie en liefde.  Met een nawoord 
van filosoof en dierenbeschermer Michel 
Vandenbosch.

€ 29,90 • Paperback met flappen • Ca. 480 pagina’s 
ISBN 978 94 6471 047 2 • Augustus 2023

DONNA J. HARAWAY

Als soorten elkaar ontmoeten

In dit diep persoonlijke 
en intellectueel 
baanbrekende werk 
beschrijft Donna Haraway 
de intersectie van mens en 
dier. Behendig verkent ze 
de filosofische, culturele 
en biologische aspecten 
van ontmoetingen tussen 
mens en dier. 

Het nawoord is van filosoof en dierenbeschermer 
Michel Vandenbosch.
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• Houd bovenstaande eversellers op voorraad.
• Vraag bij onze vertegenwoordigers naar de commerciële aanbieding.
• Voor meer informatie kunt u terecht bij onze vertegenwoordigers 

Veltman (Nederland) en Mythras (België) - zie achterpagina.

H E T 

BEWUSTZIJN 
V A N  D E 

BIJ

l a r s  c h i t t k a

n o o r d b o e k 

v e r r a s s e n d  o n d e r z o e k  n a a r  d e 
i n t e l l i g e n t i e  v a n  b i j e n

ISBN 978 90 5615 983 2 ISBN 978 90 5615 939 9

ISBN 978 90 5615 947 4

ISBN 978 90 5615 592 6

ISBN 978 90 5615 914 6

ISBN 978 90 5615 783 8

ISBN 978 90 5615 943 6

ISBN 978 90 5615 673 2

ISBN 978 90 5615 955 9

ISBN 978 90 5615 969 6

ISBN 978 90 5615 711 1

ISBN 978 90 5615 880 4

ISBN 978 90 5615 954 2
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quote uit de media

Diersporen van Europa € 59,90
Voorintekenprijs € 49,90

APRIL 2023  
MAAND VAN HET NATUURBOEK

Noordboek publiceert schittereNd geïllustreerde 
NatuurboekeN die iNspeleN op actuele oNderwerpeN. 

daNkzij deze combiNatie zijN de boekeN vaN  
Noordboek voortdureNd iN de media.

Full color • hardcover • 812 pagina’s 
ISBN 978 90 5615 920 7
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VERTEGENWOORDIGING NEDERLAND

Veltman Distributie B.V.
Energieweg 3
3542 DZ Utrecht
T +31 (0)346 284 242

E verkoop@veltmandistributie.nl
www.veltmandistributie.nl

Henry Franssen
T +31 (0)6 57 113 472 
E henry@veltmandistributie.nl

Maureen Turenhout 
T +31 (0)6 26 898 726
E maureen@veltmandistributie.nl

Pers en publiciteit Nederland
Erica van ’t Leven
T +31 (0)6 30 595 487  
E erica@lopendezaken.nl

Sylvie Steffers
T +31 (0)6 21 700 691 
E sylvie@lopendezaken.nl

CONTACTINFORMATIE

Blijf op de hoogte en meld u aan voor onze nieuwsbrief via onze website of volg ons op social media:   

www.noordboek.nl | www.sterckendevreese.nl
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Alle vermelde titels, publicatiedata en prijzen zijn onder voorbehoud.  

Aan deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. 

Afbeelding voorkant: 'Koning Willem I met zijn echtgenote, zijn drie kinderen en enkele hofdignitarissen in 1830.' 

Innocent Louis Goubaud (1799-1871). Collectie ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland | foto: Angelika Honsbeek.
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